
QUADRO   DE  ATIVIDADES  DIAGNÓSTICAS 

Infantil  1 

Âmbito de 
Experiência 

Atividade Orientações Didáticas 

Oralidade 

Participação em roda de 
conversa 

Trazer o fantoche de menino ou menina para 
coordenar a roda de conversa.  Apresentar o 
boneco, dar-lhe um nome e contar uma história 
sendo ele o personagem principal.   Sugestão: 
memórias da época que o boneco começou a 
frequentar a escola, relatando situações engraçadas 
como o dia que caiu numa bacia de tinta preta e 
ninguém sabia quem era ele,  quando perdeu seus 
tênis e teve que ir embora descalço.  A intenção é 
que as crianças se divirtam e depois o boneco faz 
perguntas diretas para cada criança. 
Pauta de Observação: Responde 
perguntas/transmite recados/argumenta suas 
ideias/fala com clareza. 

Identidade  e 
Autonomia 

Lavagem das mãos com 
autonomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na roda, dramatizar uma situação onde todos 
lavarão as mãos. O professor orientará as crianças e 
sempre fará os gestos representando a ação que ela 
quer que as crianças façam: 
Professor: “ Vamos abrir a torneira e molhar as 
mãos.  
- Temos que fechar a torneira antes de pegar o 
sabonete; 
- Vamos colocar sabonete nas mãos e esfregá-las. 
- Agora abrir a torneira e enxaguar as mãos; 
- Depois sacudir dentro da pia para não molhar o 
chão, pois podemos escorregar. 
- Pegar o papel para secar as mãos e jogá-lo no lixo.” 
Realizar a lavagem das mãos lembrando como foi o 
faz de conta na sala, nos próximos dias observar as 
crianças. 
Pauta de Observação: lava as mãos com 
autonomia/espera sua vez/utiliza o sabonete e papel 
toalha.  

 
Utilização da lancheira 
com autonomia 

Na roda, dramatizar o ato de pegar a lancheira, abri-
la e retirar os pertences.  É faz de conta, então cada 
criança terá uma lancheira imaginária na sua frente.  
Esse momento é para chamar a atenção das crianças 
aos cuidados necessários de saber qual é a sua 
lancheira e sua responsabilidade de pegar e depois 
guardar todos os seus pertences e a própria 
lancheira. 
Ao longo da semana  orientar as crianças no 
momento de usar a lancheira e só depois fazer uma 
observação sistemática. 
Pauta de Observação: pega sua lancheira/retira os 
pertences e organiza na mesa/guarda os 
pertences/guarda a lancheira. 
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